
 

 

„Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” 
– projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty 

…............................., dnia …............................ 

 

FORMULARZ OFERTY 

Zamawiający: 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 

ul. Nabielaka 15 lok.1 

00-743 Warszawa  

DANE WYKONAWCY: 

NAZWA  

ADRES   

NUMER TELEFONU   

ADRES E-MAIL   

NIP  

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2019/KLIMAPOLKA z dnia 01.04.2019 r. 

na usługi druku materiałów w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. 

Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia: 

Materiał  Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena netto Cena brutto 

1. Publikacja pt.: „Jak 
oszczędzać energię wykorzystując 
przyjazne środowisku źródła 
energii?”. Publikacja zostanie 
wydana w dwóch wersjach: dla 
obywatela oraz dla przedsiębiorcy 
– po 1500 egzemplarzy każda. 
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Objętość każdego poradnika 
liczyć będzie około 60 stron. 
Papier min. 130 gram, format 
21x30 cm (A4). Publikacje 
zawierają kolorowe zdjęcia i 
obrazy. Wydrukowanie do dnia 
10 maja 2019, a następnie 
przechowanie i dostarczenie do 
miejsc wskazanych przez 
zamawiającego na zamówienie. 

Ulotka promująca projekt i 
wydarzenia z nim związane. 
Nakład 5000 egzemplarzy. 
Kolorowa. Papier min. 130 gram, 
format 21x15 cm (A5). 
Wydrukowanie do dnia 10 maja 
2019, a następnie przechowanie i 
dostarczenie do miejsc 
wskazanych przez zamawiającego 
na zamówienie. 
 

    

 

W cenie łącznej za całość zamówienia ………………………………………zł netto (słownie: 

…………………………………………….………………….), ………………………………………zł brutto (słownie: 

…………………………………………….………………….) 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą cena powinna być określona przy 

uwzględnieniu odpowiedniej stawki podatku VAT. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zakresem zadań w usłudze polegającej na: 

druku materiałów w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją 
wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Oświadczam, że zapoznałem się z 
dokumentacją postępowania i uzyskałem wszelkie informacje niezbędne dla przygotowania oferty. 
 

2. Oświadczam, że w podanej powyżej cenie zawarte zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i 
realizacji przyszłego świadczenia umownego, oraz że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, 
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, iż:  
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 nie zamierzam powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom* 

 zamierzam powierzyć do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom* (*niewłaściwe skreślić)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3) informacje na temat doświadczenia 
 

 

................................, dnia …........................................  

 

............................................................................... 

podpis osoby uprawnionej (pieczęć Wykonawcy) 

w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 


